Referat af Informations Venners generalforsamling den 1. marts 2015

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent. Knud Vilby blev valgt. Valg af referent. Jacob Grindsted og Annette Gottlieb valgtes.
Pkt. 2 . Formandens beretning: Leila Krogh har udsendt en ultrakort beretning med møde indkaldelsen.
Beretningen blev på mødet modtaget med akklamation, og efter generalforsamlingen kommer den på
hjemmesiden.
Pkt. 3. Regnskab for 2014. Finn Lillelund har lagt regnskabet på hjemmesiden, dette blev gennemgået
under mødet, - det fremgik, at der er overskud på arrangementerne. Hjemmesiden skal opgraderes.
Kassebeholdningen er pt. meget stor, pengene skal kunne aktiveres. Jesper Jespersen opfordrer Vennerne
til at skifte bank, hvortil Finn Lillelund siger, at vi er i gang.
Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingent for 2016. Kontingentet bliver uændret 250 kr. om året og 125 kr. for
studerende.
Pkt. 5. Valg af formand, kasserer og revisor, Leila Krogh, Finn Lillelund og Brian Bovian blev genvalgt.
Pkt. 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, Mette Davidsen-Nielsen og Jacob Grindsted blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Dorrit Kampmann og Barbara Melchior. Begge blev valgt.
Pkt. 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter (Annette Gottlieb opstillede her, Tue Magnussen og Ole Kløcker
genopstillede ikke.) Ruth von Sperling blev valgt og Annette Gottlieb genvalgt.
Pkt. 8. Særlig festlighed Leila Krogh sagde, at mange på og omkring Information fortjener medaljer. Hos
”Vennerne” har vi valgt at takke folk for en ekstraordinær indsats ved at udnævne æresmedlemmer. I år
hele to: Henrik Krog har i mange år ydet en helt uvurderlig indsats som formand for ”Vennerne” samt
Ejvind Larsen, som til september har 60 års jubilæum på avisen. Den hidtil eneste, der er udnævnt til
Æresmedlem er Knud Vilby, som fik sin velfortjente udnævnelse i 1979, ham har vi bedt om at holde en lille
festtale til de to nye Æresmedlemmer og på den måde give stafetten videre. Leila lovede, at der ikke igen
kommer til at gå 36 år, før vi næste gang udnævner et Æresmedlem.
Knud Vilby indledte med at sige, at man skal sige det væsentlige først, fordi man kan skære bagfra. Ejvind
Larsen fik i sin tid Knud Vilby til bladet. Ejvind Larsen er et menneske, som man af og til kan være uenig
med, men han løfter altid sine artikler, man tvinges til at forholde sig til det, han skriver. Han er lidt af et
paradoks, for han genkendes som den, der siger det samme hver gang, men alligevel er det nyt. Han er altid
insisterende, hvad der af og til kan være en svaghed, men oftere en styrke, som gør avisen til noget
vigtigere end andre aviser! I forbindelse med talen for Henrik Krog fortalte Knud Vilby, at der er lyrik i
Botanisk Have og læste et digt af Halfdan Rasmussen: Skoven kendte mig ikke…. Begge prismodtagere fik
overrakt et bevis for ærestitlen, en T-shirt med et billede af Børge Outze + en flaske.
Henrik Krog takkede og sagde, at han kan forlade foreningen med god samvittighed, - måske på grund af
dårlig hukommelse!
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Ejvind Larsen inviterede os den 1-9-2015, fordi han den dag i 60 år havde arbejdet dag og nat for avisen,
som han i øvrigt kom til, fordi en onkel mente, at Information var bedre en Kristeligt Dagblad. Han fik et
abonnement på Information som 12 årig.

Pkt.9. Eventuelt Leila Krogh takkede Ole Kløcker, Henrik Krog og Tue Magnussen for deres mangeårige og
gode arbejde i bestyrelsen. Leila Krogh udtrykte også taknemmelighed for, at Mette Davidsen-Nielsen er
med i bestyrelsen og informerer og støtter os på bedste måde. Leila Krogh sluttede med at takke for
inspirerende samarbejde og opfordrede alle til at gå ud og ”advokere” for vores avis.
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